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الفصل الدراسي:

الفرقة :الثالثة

.1إكغاب انطانة انًفاهيى و انسمائك انًشتثطح
ػهىو تمُياخ انصىخ  .اعانية تسميك انًىاصفاخ و انًتطهثاخ انخاصح تانًؼاندح انصىتيح في إطاس لياعاخ ػانًيح العتخذاو فشاغاخ يكىَاخ انًُشاخ.
أٌ يكىٌ انطانة فً َهايح انًمشس لادسا ً ػهً اختياس خاياخ انطالء انًُاعثح وخاياخ تكغيح انغمف وانسىائط واألسضيح تًا يسغٍ يٍ انخىاص انصىتيح
نهًكاٌ.
انًىضىػاخ تاألعثىع
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تطثيماخ..
دساعح 1انًدال
اختثاس أػًال انغُحانصىتً انكهً ػُذ َمطح وهى
يتكىٌ يٍ انًدال انصىتً
اعتخذاو
األنىاذ
انًثاشش تاالضافحنهًدال انصىتً
انًؼهمح
انًاصح نهصىخ نؼالج
انتشدادي.
ػية تشداد انصىخ.
اعتخذاو سَاَاخ
ههًهىنتض وزغاب تشدد انشَيٍ.
زغاب صيٍ
انتشداد نتسذيذ أيكاَيح زذوث
تشداد نه صىخ تًا يمهم وضىذ
انصىخ
زغاب
االيتصاص
-ايتصاص انصىخ
نهصىخ
فً
انفشاؽ
انًغهك.
فً
انكهًانفشاغاخ انًغهمح واستثاط رنك
تانخاياخ انًغتخذيح نطالء
طثيؼح
انسىائطانًىخاخ
وزغاب
وانغمف وكزنك
انصىتيحخاياخ
تشدد
تكغيحانًىخح
انغمفوطىل
انًىخح
وانسىائط
وػاللتهى
واألسضيح.تغشػح انصىخ فً
انهىاء.

يشاخؼح ػايح ػهًانًُهح
ػضل.
دساعح
انصىخ وتشًم ػضل انصىخ
انتصاديً وكزنك ػضل انصىخ
تانهىاء.
دساعاخ
انًسًىل زانح
دساعح اَؼاط
انصىخ ػهً األعطر انًغتىيح
يثم
انسىائط
يشاخؼح
ػايح .تأعتخذاو يغائم

يشاخؼح لثم االيتساٌ نهُظشي

ػشوض

يساضشاخ

يُالشاخ وػشوض
تؼهيًيح

زم يشكالخ

تًاسيٍ تطثيميح

إخشاء تسىث

يشاسيغ تطثيميح

صياساخ ييذاَيح

تداسب يؼًهيح

انؼصف انزهًُ

ايتساٌ َهايح انفصم انذساعي

اعتشاتيديح
انتؼهيى
انًثاشش

اعتشاتيديح
انتؼهيى غيش
انًثاشش

اعتشاتيديح
انتؼهى انزاتً

اعتشاتيديح
انتؼهى
انتدشيثً

اعتشاتيديح
انتؼهيًىانتؼهى
انتفاػهً
انتؼهيى اإلنكتشوًَ

انتؼهى انتؼاوًَ

ج-4
د-
د1-

إيتساٌ َظشي

خـ-
خـ1-
خـ2-
خـ3-

انتمىيى
انختايً
وانُهائً

ب3-



















































































































































































































































انًهاساخ انزهُيح

يغتُتح انؼاللح تيٍ تيٍ انتصًيى نهصىخ وطثيؼح االعتخذاو
واستثاطهى تانتكانيف.
يسهم انُظشياخ تؼهىو انصىتياخ وطشق انتغهة ػهً يشاكم تصًيى
وتشغيم انصىخ.
يغتُتح زهىل يتُىػح نًتطهثاخ انصىتياخ فً انتصًيى انذاخهً
واػذاد انشعىو انخاصح تزنك.
انًهاساخ انًهُيح انخاصح تانًمشس

يسغة زغاتاخ انتكهفح .
يخطط انذساعاخ انفُيح نُظى انصىتياخ انًتخصصح
يختاس انخاياخ انًغتخذيح فً تصًيى َظى انصىتياخ داخم انًُشأ
ويشتطها تانًكاٌ وطثيؼح اإلعتخذاو.
يصًى انخطط انالصيح نهصىتياخ فً يشاسيغ انتصًيى انذاخهً.






















































































































































انًهاساخ انؼايح

يؼذ انثسج انتطثيمي و يسهم انثياَاخ ويطىس انتؼهى انذائى انًغتًش و























































اختثاس شفىي

ب2-

يُالشاخ وتمييى آديء
صفي
تكهيفاخ وواخثاخ
يُضنيح
تمييى يششوػاخ
تصًيًيح

ب-
ب1-

انتمىيى
انثُائً
وانتكىيُي

أ3-

انًؼهىياخ وانًفاهيى

يششذ اآلداء انىظيفً نؼُاصش انتصًيى انصىتً يٍ زيج
يالءيته نهىظيفح وانشكم اندًانً نتسميك انكفاءج انىظيفيح
نهصىخ داخم انًُشأ.
يؼذد انًصطهساخ انخاصح تُظى انصىتياخ فً انتصًيى انذاخهً و
يؼذداالعانية انتمُيح انسذيثح.
يصف انًىاصفاخ واألعانية انفُيح وانتمُيح انسذيثح تانصىتياخ
نهفشاغاخ انًختهفح .

انًالزظح

أ2-

اعانية انتؼهيى وانتؼهى

اختثاس ػًهً

أ-
أ1-

أعانية وطشق انتمييى

يهف اإلَداص
انتمىيى انشخصً
نهطانة
انًماتالخ

انُتائح انتؼهيًيح
انًغتهذفح

و

األول
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د2-
د3-

يطىس يؼاسفه و يهاساته .
يذيش انًُالشاخ وانسىاس .
يتمٍ انتؼايم يغ انكًثيىتش و انثشايح انتكُىنىخيح انًختهفح وانتسهيم و
كتاتح انتمشيش.

أعتار انًادج  :و.د /سزاب ػهي فشزاخ








































لائى تأػًال سئيظ يدهظ انمغى انؼهًي  :ا.و.د َ /ها فخشي ػثذ انغالو

